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Handen gaan op elkaar voor toekomstig Spoorpark
De plannen voor het nieuwe Spoorpark in onze wijk zijn
ronduit positief ontvangen. Na de stadspresentatie 3 februari sprak twee weken later de Tilburgse politiek unaniem haar complimenten uit over dit bijzondere burgerinitiatief. Hiermee is realisatie van het gigantische park op
het VGL-terrein, reuzenstappen dichterbij gekomen.
‘Een droom. Prachtplan. Tien
met een griffel. Wanneer kunnen
we beginnen?’ Niet alleen de
coalitiepartijen (D66, SP, CDA,
GroenLinks) in de Tilburgse
raad waren enthousiast over
het Spoorpark-ontwerp, maar
ook bij de oppositie gingen de
handen op elkaar. Lijst Smolders omschreef het treffend in
het Brabants Dagblad: ‘Zoals
textielbaronnen Tilburg ooit
het Leijpark en Wilhelminapark
schonken, zo krijgt de stad dit
nu van zijn burgers,’ aldus Hans
Smolders.
Als in april de gemeenteraad

definitief akkoord gaat met de
financiering, kan in september al
begonnen worden met de aanleg van het park. Voor het park
is eenmalig 8,1 miljoen euro
nodig (5,3 miljoen voor de aanleg) en een jaarlijkse bijdrage
van twee ton voor onderhoud en
exploitatie. De insteek is dat het
park na de opstart zelfvoorzienend wordt. In totaal dragen de
kwartiermakers uit eigen privaat
geld ongeveer 1,5 miljoen euro
bij.
De eerst zichtbare actie voor de
directe omgeving is in september de sloop van de huizenrij,

6 stuks, op de hoek Hart van
Brabantlaan en Ceciliastraat.
Hiermee wordt het terrein als
het ware geopend voor de rest
van de stad.
Wat zijn de plannen ?
De invulling van het Spoorpark
(totale oppervlakte bijna 10
hectare) bestaat uit slim gecombineerde functies: urban
sports, beachvolleybal, horeca,
scouting Esjeeka, een permanente kleine stadscamping, een
multifunctioneel evenemententerrein en levend water zijn de
dragers van het park. Doel is
om het hele jaar door bezoekers
van alle leeftijden van binnen
en buiten Tilburg te verleiden tot
een bezoek. Een hoogwaardige
parkinrichting en een slimme
combinatie van functies dragen
hieraan bij, evenals het bewe-

Impressie van het toekomstige Spoorpark gezien vanaf de hoofdingang aan de Hart van Brabantlaan.

zen ondernemerschap en achterban van de kwartiermakers.
Na realisatie is Tilburg een uniek
park rijker. Het bijzondere is
vooral de manier waarop het
terrein is ontwikkeld. De opmaat
vormde een open uitnodiging
aan de stad om met innovatieve
burgerinitiatieven te komen voor
de invulling van het voormalige
rangeerterrein. Liefst 82 plannen
belandden bij de regiegroep in
de brievenbus. Deze regiegroep
had de opdracht om dit burgerinitiatief – op gepaste afstand
– in goede banen te leiden.
In de relatief korte tijd hebben
de kwartiermakers een samenhangend plan gemaakt waarbij
de uitkomst meer is dan een
optelsom van de afzonderlijke
initiatieven en activiteiten.
Lees verder op pagina 4

Bron: Kruit Kok architecten
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Wijkcentrum In De Boomtak
Adres:
Boomstraat 81
		
5038 GP Tilburg
Telefoon: 013-5430920
Openingstijden:

Website:
www.deboomtak.nl
E-mail:
info@deboomtak.nl
Reserveringen: office@deboomtak.nl

maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur

Dagelijkse activiteiten: Prikpost Diagnostiek Brabant en kinderdagverblijf De Kleine Boom

Agenda In De Boomtak voor de maand, wat is er elke dag te doen:
10.00 – 13.00:
14.00 – 15.30:
14.00 – 16.30:
18.00 – 19.15:
19.30 – 20.30:

Maandag

PC-Consult
Vrouwenyoga / gym 60+
Bingo (2e maandag van de maand)
Dutch Celtic Dance Academy
Damesgym: Bij Tijd en Wijlen

		
09.30 – 10.30:
14.00 – 15.00:
19.30 – 21.30:
20.00 – 23.30:

Dinsdag

17.30 – 18.30:
20.00 – 22.00:
20.00 – 21.30:
20.30 – 22.30:

Bos BSO
Wijkraad (laatste dinsdag van de maand)
Sportschool Le Granse, Aikido
Schilderclub De Boomtak

		
10.00 – 13.00:
13.00 – 17.00:
13.00 – 14.30:
19.15 – 21.00:
19.30 – 22.30:
19.30 – 21.00:
21.00 – 22.30:
		

Woensdag

Yoga
Moedergym
Kunstclub (even weken)
Biljartvereniging De Boomtak

Sociaal Centrum
Biljartvereniging Boomstraat 81
Volksdansen
Yoga Brigitte Schäperkötter
Darten
Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu
Sportschool Le Granse, Aiki-Jitsu

                          Donderdag

09.30 – 10.45: Yoga
10.00 – 13.00: PC-Consult
10.30 – 12.30: Vergadering Bestuur Noordhoek (1e donder		
		

dag van de maand)

13.30 – 15.30:
14.00 – 17.00:
13.30 – 14.30:
14.30 – 16.30:
17.30 – 18.30:
20.00 – 21.30:
20.30 – 23.00:
20.00 – 22.30:
21.00 – 23.00:
		
13.30 – 16.00:
14.00 – 16.00:
17.30 – 18.30:
18.30 – 20.00:
19.00 – 21.00:
20.00 – 23.00:
20.00 – 22.00:
20.30 – 22.00:
		
11.00 – 12.30:
13.00 – 17.00:
11.00 – 13.00:
14.00 – 19.00:

Schilderclub De Boomtak
Seniorenmiddag 55+ (3e donderdag vd maand)
Contour de Twern, Ouderenadviseur
Spelletjesmiddag
Bos BSO
Sportschool Le Granse, Aikido
Café Francais (1e donderdag v/d maand)
Biljartvereniging ’t Lapke (oneven weken)
Tafeltennis

Vrijdag

Koersbal
Handwerkmiddag
Bos BSO
Streetdance
Kinderdisco (2e vrijdag van de maand)
Lets Café De Kring (1e vrijdag van de maand)
Pubquiz (3e vrijdag van de maand)
Saxofoonkwartet Tango & Zo

Zaterdag en Zondag

Sportschool Le Granse, Ju-Jitsu (Zaterdag)
Repair Café (3e zaterdag van de maand)
Volksdansen Koffie instuif (2e zondag vd maand)
Live In De Boomtak (laatste zondag vd maand)
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Betaald parkeren: wijk
praat heel graag mee
‘Nog dit jaar komt er betaald parkeren in de hele Noordhoek’, kondigde de gemeente in de vorige wijkkrant aan.
De oproep om mee te denken over de manier waarop
betaald parkeren wordt ingevoerd, is niet aan dovemansoren gericht. Uiteindelijk zijn 15 wijkbewoners geselecteerd voor de klankbordgroep.
De klankbordgroep, of ‘review
panel’ zoals de gemeente het
noemt, gaat gezamenlijk bepalen hoe het betaald parkeren
er precies uit gaat zien: welke
dagen, welke tijdstippen en
de exacte begrenzing van het
gebied bijvoorbeeld.
Het advies wat hier uitrolt, gaat
richting de gemeente die het
meeneemt in het uiteindelijke
besluit. Dit besluit valt rond de
zomer, waarna in het najaar de
nieuwe parkeerregels in moeten
gaan. Robert Hornikx, gemeentelijk wijkregisseur in de Noordhoek, ontving meer dan 15
aanmeldingen van wijkbewoners
voor de klankbordgroep. Hierom
moest geloot worden, waarbij

geografische spreiding van de
deelnemers een rol speelde.
Ook een goede vertegenwoordiging van bewoners, ondernemers en instellingen uit de wijk
is meegenomen. In maximaal
drie sessies moet er een gedragen en gezamenlijk advies in
elkaar gezet worden.
Deze vorm van wijkbetrokkenheid bij de invoering van betaald
parkeren is nieuw in Tilburg.
Voorheen besliste een wijk door
middel van een bindende enquête over wel of niet invoeren.
Dit is losgelaten omdat hiermee
vooral de tegenstanders gemobiliseerd werden. Met de nieuwe
methode moet een genuanceerder beeld ontstaan.

Toch Roadburn op VGL-terrein
De Stadscamping staat tijdens festival Roadburn tóch op het VGLterrein (het toekomstige Spoorpark). De camping zou eigenlijk naar
Moerenburg uitwijken vanwege de geplande aanleg van het Spoorpark. Omdat er in april nog geen werkzaamheden zijn op het terrein
kan de camping voor bezoekers van Roadburn gewoon plaatsvinden op de vertrouwde plek.
De campings voor Festival Mundial, WOO HAH! en de Buurtcamping staan vooralsnog gewoon ingepland op het terrein aan de
Oisterwijksebaan in Moerenburg. Medio april zal duidelijk zijn of de
plannen van het Spoorpark worden aangenomen door de Tilburgse
raad en is meer duidelijk over de toekomstige werkzaamheden op
het VGL terrein.
Kijk voor meer info op www.stadscampingtilburg.nl

Goed tweede jaar
coöperatie In De Boomtak
Al ruim twee jaar is wijkcentrum In De Boomtak volledig
eigendom van de wijk. De coöperatie die dit mede mogelijk heeft gemaakt, hield op 7 februari haar jaarvergadering. Het bestuur kijkt ook deze keer met tevredenheid
terug op dit tweede boekjaar.
De vergadering – waar 10
leden aanwezig waren - werd
geopend door voorzitter Lisette
Sweep. Na het overlijden van
Hein Staps heeft zij deze functie
van hem overgenomen. Dorith
Looijkens Bierings is de nieuwe
penningmeester, die in de loop
van 2016 deze functie heeft
overgenomen van Geert Seebregts.
Alles rondom de coöperatie verloopt naar wens en afspraak. De
aflossing door Stichting Beheer
en Exploitatie verloopt goed en
volgens afspraak. Ook de rente
is in januari op tijd en volgens
afspraak uitbetaald aan alle 94
certificaathouders. De coöperatie heeft er ook dit jaar alle
vertrouwen in dat de aflossing
en rente ook de komende jaren
volgens afspraak zal gebeuren. De penningmeester vraagt
de leden adreswijzigingen en
wijziging van bankrekeningnummer door te geven aan haar,
zodat zij de rente op het juiste
nummer kan overmaken. Bij
voorkeur via e-mail: cooperatie.
indeboomtak@gmail.com
Kascontrole
De kascommissie, bestaande uit
Pascale Overweg en Theo van
Breugel, hebben de cijfers over
2016 gecontroleerd en zij hebben geen onregelmatigheden

geconstateerd. Hiermee wordt
de penningmeester officieel
decharge verleend over 2016.
Alles is correct en zorgvuldig
geregistreerd. De kascommissie
heeft prima werk gedaan en we
hopen volgend jaar weer een
beroep op hun inzet te mogen
doen.
Bestuur coöperatie
Door het overlijden van Hein
Staps is de functie van voorzitter vrij gekomen. Lisette Sweep
vervult deze functie nu, naast
haar functie als secretaris. Dit is
volgens de Kamer van Koophandel goed mogelijk en geen
probleem. De vergadering stemt
ook hiermee in. Als zich nog
iemand meldt voor de functie
van secretaris kan deze functie
door een derde persoon worden
vervuld. Echter de werkzaamheden voor de coöperatie maken
dit niet noodzakelijk.
Nieuwe certificaten
De coöperatie is van plan om
nieuwe certificaten uit te geven
voor een bedrag van maximaal
25.000 euro per 1 april 2017.
Hierover zijn reeds alle certificaathouders geïnformeerd. Als
zij nog mee willen doen, kunnen
zij zich melden bij de penningmeester. cooperatie.indeboomtak@gmail.com
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Vervolg van voorpagina:
De kwartiermakers werden
hierbij bijgestaan door een
projectleider en professionele
adviseurs, die expertise over beheer, exploitatie, architectuur en
financiën inbrachten. Een landschapsarchitect – Esther Kruit
– heeft uiteindelijk een definitief
ontwerp opgesteld, in samenspraak met het Tilburgse bureau
Blom & Moors, dat gespecialiseerd is in de meubilering van
de openbare ruimte.
In het ontwerp van Bureau
KruitKok zijn van het begin af
aan de initiatieven van de kwartiermakers leidend geweest. Dit
‘participatief ontwerpen’ heeft
geresulteerd in een park dat
onderscheidend is ten opzichte
van bestaande Tilburgse parken. Denk hierbij aan de omvang van het terrein (drie keer
het Wilhelminapark) maar ook
aan de veelheid van activiteiten
die er plaats gaan vinden, aan
het terugbrengen van cultuur-

historische elementen (water op
het terrein) en het slim verwerken van de bestaande geluidswal voor urban sports. Ook
praktische dilemma’s rondom
bereikbaarheid, afsluitbaarheid, verlichting, parkmeubilair
en parkeren zijn in het ontwerp
optimaal verwerkt.
Van Beurden-terrein
Gaandeweg het proces is ook
een oplossing bedacht voor het
verpauperde Van Beurden-terrein, het voormalige brandstofverkooppunt, dat grenst aan het
oorspronkelijke plangebied. De
gemeente heeft de intentie om
Van Beurden aan te kopen en
deze oppervlakte bij het park
te trekken. Als financiële compensatie hiervoor is het nodig
om een woontoren van circa 25
meter te realiseren. Dit voornemen staat overigens los van de
realisatie van het Spoorpark. In
het ontwerp is rekening gehou-

den met twee scenario’s: met
en zonder de grond van Van
Beurden.
VGL-terrein wordt Spoorpark
De participatieve gedachte
waarop het park is gebouwd, is
ook gebruikt bij de selectie van
de nieuwe naam. Het Van Gend
en Loos-terrein was een werktitel, refererend aan de meest recente gebruiker. Uit een groslijst
van namen, via internet aangedragen door Tilburgers, hebben
de kwartiermakers uiteindelijk
‘Spoorpark’ gekozen. Een naam
die amper toelichting behoeft en
bij alle toekomstige gebruikers
logisch in de oren zal klinken.
Tijdens de stadspresentatie
is de naam onthuld en ook de
website www.spoorparktilburg.nl
Gevolgen voor de wijk
Voor direct omwonenden (zoals
in de Noordhoek) biedt het
Spoorpark veel positiefs. De

kwaliteit van de directe leefomgeving gaat erop vooruit.
Zeker in vergelijking met het
afgesloten rangeerterrein dat
er tot voor kort lag. De intentie
van de kwartiermakers is om
actief omwonenden te betrekken bij de programmering en het
beheer van het park. Uiteraard
zijn buurtbewoners een belangrijke doelgroep als toekomstige
gebruiker van het park.
Op een informatieavond voor
omwonenden op 6 februari in
wijkcentrum De Poorten kwamen verschillende praktische
vragen naar voren. Parkeren,
afsluitbaarheid van het park en
mogelijke overlast bij evenementen passeerden de revue.
Al deze vragen en opmerkingen
konden door de regiegroep
naar tevredenheid beantwoord
worden.
Meer informatie:
www.spoorparktilburg.nl

De Noordhoek
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Reactie wijkraad Noordhoek

In een bomvol Ontdekstation werden 3 februari de plannen voor het Spoorpark toegelicht.

‘Als wijkraad zijn we blij met het
plan voor het Spoorpark. Het heeft
alle mogelijkheden in zich om niet
alleen een groene aanwinst voor
de wijk maar ook voor de hele stad
te worden. Dank aan allen die hun
steentje hebben bijgedragen.’
‘Voor de directe omwonenden
is het van belang dat afspraken
rondom beheer en activiteiten tijdig
gecommuniceerd worden en er
geen hinder van bezoekers wordt
ondervonden. Graag gunnen we
onze wijk ook in de toekomst goed
overleg met betrekking tot parkeerproblemen, geluidoverlast, zwerfvuil
en eventuele sanering van vervuilde
grond.’
‘Als wijkraad kijken we uit naar de
start van de inrichting van het park
en worden we graag op de hoogte
gehouden van nieuwe ontwikkelingen. We wensen alle kwartiermakers een prettige samenwerking in
dit mooie Tilburgse Spoorpark.’
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Oud
Nieuws
Geveltuintjes zijn van
alle tijden!
In september 2015 was de Dionysiusstraat nog het ‘t
schonste stròtje. Maar de oude wijkkranten leren ons dat
de wijk al ruim 35 jaar ‘t schonste wijkje van Tilburg is!
Op zaterdag 26 maart 1983 werd er een speciale gevelplantdag
georganiseerd. Er was een speciale werkgroep Bomenbuurt II en
Wijkbelangen die op deze dag met een bakfiets de wijk doorfietste.
In de wijkkrant stond de praktische informatie, maar werden ook de
verschillende gevelplanten aangeprezen. Een mooie klimhortensia,
wingerd of bruidsluier kon je voor 4 of 5 gulden kopen. Zouden de
planten het allemaal hebben overleefd. Staat die dwergmispel sinds
1983 nog in uw geveltuintje? Of overwoekert de bruissluier inmiddels de hele straat? We zijn benieuwd.
Oproep: Laten we na 34 jaar (zondag) 26 maart weer uitroepen tot
gevelplantdag!

Stamppot “blote billen in het gras”
Ingrediënten voor 4 personen:
• 1000 gram aardappelen
• 500 gram snijbonen
• 500 gram witte bonen
• 100 gram gezouten boter
• 250 gr gerooktje spekreepjes

• 5 augurken
• 2 dl volle melk
• 1 ei
• peper en zout
• 1 theelepel gemalen foelie

Voorbereiding:
Snij de snijbonen in reepjes en kook ze beetgaar.
Spoel ze af met koud water. Laat de witte bonen uitlekken in een zeef.
Bak de spekjes uit in de koekenpan.
Kook ondertussen de aardappelen gaar en stamp de
aardappelen fijn en voeg daarna melk, ei, peper en
zout erbij en roer dit glad met een staafmixer.
Afwerking:
Meng de snijbonen, witte bonen en spekjes door de
puree en maak het mengsel goed warm.
Proef of de stamppot op smaak is en doe als laatste
de foelie erbij. Lekker bij deze stamppot is een bal gehakt of verse rookworst van de slager.
Smakelijk eten!

Wijntip: G7 Merlot 2015
Verkrijgbaar bij: Wine & Food 4 You,
Beukenstraat 55 Tilburg 06-19608252
geert.seebregts@telfort.nl
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Wijkregisseur, omgevingsmanager zorgen voor leefbare wijk
In de vorige wijkkrant deden we uit de doeken hoe onze
buurt en de bewoners zijn vertegenwoordigd in de wijk.
Maar er is meer. Want wat veel mensen waarschijnlijk
niet weten, is dat elke wijk in Tilburg een wijkregisseur
én omgevingsmanager heeft. In onze wijk zijn dat Robert
Hornikx (wijkregisseur) en Claudia van Dongen (omgevingsmanager). Zij zijn de contactpersonen vanuit de
gemeente voor de Noordhoek. Samen met externe partners, de wijkraad en de bewoners zelf zorgen zij voor een
veilige en leefbare wijk.
Wat Claudia en Robert met
name beogen in hun functie
is partijen samen te brengen
om tot een goede oplossing te
komen wanneer er iets speelt
in de wijk. Zij kennen de wijk,
spreken met verschillende
partijen en zijn op de hoogte van
de beleidsplannen van de gemeente. Doordat ze dicht in de
wijk opereren en met de voeten
in de klei staan kunnen ze goed
verbinding leggen en advies
geven aan het college.
Wijkregisseur
“Als wijkregisseur heb ik

meestal één op één contact
met wijkbewoners bij een
specifieke vraag of probleem,
bijvoorbeeld bij het aanleggen
van een verkeersdrempel,” legt
Robert uit. “Ik probeer dan een
passende oplossing te zoeken
samen met de bewoners en de
gemeente. Maar ook bij grotere
zaken ben ik betrokken, zoals
nu bij de actuele situatie van de
parkeeroverlast. Hierbij vind ik
het belangrijk dat bewoners kunnen meedenken en -praten over
het invullen van een regeling.
Andere voorbeelden waar ik als
wijkregisseur bij betrokken ben

zijn de nieuwe inrichting van de
Kloostertuin en herinrichting van
Vormenrijk.”
Omgevingsmanager
De omgevingsmanager bepaalt samen met verschillende
partners in de wijk de ontwikkelingen op het gebied van
sociale en ruimtelijke zaken en
van veiligheid. “Hierbij gaat het
om de langere termijn: wat zijn
de strategisch-tactische ontwikkelingen en plannen.
Ik heb bijvoorbeeld veel contact
met ContourdeTwern en de woningcorporaties over de inzet die
zij hebben in de buurt,” verduidelijkt Claudia. “Mijn rol is onder
andere ervoor te zorgen dat er
bij belangrijke issues verbinding
wordt gelegd tussen verschillende partijen. Ik kan daar bij
adviseren.”
Toffe wijk
“De Noordhoek is een hele fijne
wijk om in te werken. Het is een
relatief klein gebied, waar het

goed gaat. Het is geen aandachtswijk. Het is mooi om te
zien dat bewoners erg actief zijn
bij projecten.
We hebben ook hele goede
contacten met de wijkraad. Een
paar keer per jaar sluiten we
aan bij een vergadering en we
komen ook als er een specifiek
agendapunt is dat onze aandacht vraagt.”
Vragen of ideeën
Heb je ook een idee, vraag of
probleem over de buurt? Neem
dan contact op met de wijkregisseur of omgevingsmanager. Zij
zoeken met je mee naar mogelijkheden. Ze zijn telefonisch en
via e-mail bereikbaar.
Robert Hornikx (wijkregisseur)
(013) 542 87 41
Robert.hornikx@tilburg.nl
Claudia van Dongen
(omgevingsmanager)
(013) 542 90 44
Claudia.van.dongen@tilburg.nl

Is de verlichting in uw straat kapot? Zwerfvuil? Verstopte riolering of losse tegels? Maak dan een melding via
14013, www.tilburg.nl of via de BuitenBeter-app.

Robert Hornikx (wijkregisseur) en Claudia van Dongen (omgevingsmanager)
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Van knippen en plakken tot desktoppublishing: de familie Schlappi
Vanaf begin jaren negentig waren ze erbij, eerst Philia
en daarna ook Piet Schlappi. Samen met de rest van het
redactieteam waren zij verantwoordelijk voor het maken
van de wijkkrant gedurende ruim 25 jaar. En tegenwoordig is zoon Joris de man achter de opmaak van de krant.
Een interview met een betrokken familie.
Knippen en plakken
Aan de eettafel met een kop
thee, begint Philia onmiddellijk
haar verhaal. ‘Het was altijd erg
gezellig om samen de krant te
maken. We hadden een eigen
hok in De Boomtak en moesten
alle teksten nog op A3-vellen
plakken. Plakavonden, noemden we het. We zaten dan met
een man of 5 om tafel en hadden veel pret.’
De teksten werden vaak door
anderen geschreven en vervolgens uitgetypt. Maar om er
vervolgens ook een echte krant
van te maken, was nog een hele
klus. ‘Het meest lastigste was
een ‘hoerenjong’ voorkomen.

De wijkkrant in 1983

(tegenwoordig heet dat: weduwe- en wezenbescherming). Dit
is wanneer een laatste regel van
een alinea of tekst net niet meer
op dezelfde pagina past.
Met speciaal plakband werd er
dan net zo lang geknipt en gemeten tot de tekst wel paste.’
Al pratende blijkt dat de ontwikkelingen zich globaal laten
indelen in 3 fasen: de fase waar
de koppen met de letterzetter
van de politie werden gemaakt,
de fase waarin dit met wrijfletters gebeurde en de tijd van de
computer.
In het archief dat te vinden is op
www.deboomtak.nl
zie je deze verschillen van het

maken van de wijkkrant goed
terug.
Familie
Naast het ‘plakken’ leverde de
familie ook andere bijdragen aan
de krant. Zo corrigeerde Piet de
teksten en bracht de krant altijd
naar de drukker. Ook notuleerde
hij de redactievergaderingen.
Philia was naast het opmaken
van de krant ook betrokken bij
de jeugdredactie, samen met
zoon Paul. De jeugdredactie
was toen heel actief. Samen
met de opbouwwerker van de
gemeente werden excursies georganiseerd, waar dan weer een
verslag van kwam in de krant.
Of de jeugdredactieleden schreven zelf stukjes of deden een
oproep om verhalen in te sturen.
En zoon Joris? Hij moest
gewoon mee naar de Boomtak
toen hij een jaar of 8 was. Meehelpen.

De wijkkrant in 1990

Computer
Philia geeft toe dat ze de computer een tijdje hebben tegengehouden: de plakavonden
waren te gezellig. Maar zo’n 10
jaar geleden was het toch echt
tijd voor de computer. Er is toen
een desktoppublishing-pakket
aangeschaft en een computer.
Philia ging op cursus en de
opmaak van de krant ging voortaan met de computer. Het opmaken zelf werd misschien iets
eenvoudiger, maar het naar de
drukker versturen des te moeilijker. Vroeger reed Piet naar de
drukker in Baarle Nassau met
de A3-vellen op de achterbank.
Nu moesten de digitale bestanden worden geüploaded en
verscheen er een groen duimpje
wanneer het was gelukt. Maar
soms was er ook een ‘rood
duimpje’ en dan was het stress.
En dan komt zoon Joris in
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De wijkkrant in 2013
beeld. Hij was handig met computers en hielp zijn moeder vaak
wanneer de computer tegensputterde.
En zeker toen die ene keer de
computer crashte. En van het
een kwam het ander. Toen Philia
stopte met de krant, nam zoon

De wijkkrant in de nieuwste opmaak
Joris haar taak over. Het werk is
veranderd en het gaat sneller.
Ook is de krant tegenwoordig
in kleur en heeft hij een ander
formaat.
Maar de stress is nog altijd hetzelfde: Hoeveel pagina’s wordt
de krant? Krijgen we de krant op

tijd naar de drukker?
Trots
‘En zijn jullie een beetje trots dat
Joris jullie werk voortzet?’ vraag
ik voorzichtig. Joris glimlacht:
‘Ze reageerden nogal laconiek
toen ik het werk overnam, dat

kon toch nooit wat worden met
die nieuwe krant.’ ‘Maar tegenwoordig zijn we trots hoor,’ zegt
Piet. ‘De wijkkrant is een mooie
krant waar de wijk trots op kan
zijn!’
Marleen van de Wiel
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Het Sociaal Centrum In de Noordhoek
Boomstraat 81
5038 GP Tilburg
Telefoon: 06-17771058

U kunt een contactformulier invullen aan de
bar zodat wij contact met u opnemen.

mail: sociaalcentrum@deboomtak.nl
fb: hetsociaalcentrumindenoordhoek
Bezoekadres: Wijkcentrum In De Boomtak

Wekelijkse buurtwandeling
Wandelen is gezond! Daarom is er de wekelijkse wandeling.
Dagelijks 30 minuten bewegen of wandelen is de norm vanuit de
WereldGezondheidOrganisatie.
De voordelen van samen wandelen zijn:
• Het voorkomt overgewicht.
• Je wordt er ﬁtter van.
• Het is goed voor je sociale leven.
• Het maakt je creatiever.
• Je word er rustiger van.
• Het is goed voor de stoelgang.
• En het is vooral leuk!
Daarom wandelen wij met een groepje iedere dinsdag. We starten
om 10.30 uur bij In De Boomtak en lopen ongeveer een uur.
Wilt u meedoen? Kom dan op dinsdagochtend voor 10.30 uur
naar In De Boomtak. Iedereen is welkom!

Heb je goede ideen of wil je meedenken?
Stuur een mailtje en help ons!
Like ons op Facebook voor alle informatie!

Een van de doelen van het Sociaal Centrum in de Boomtak is om
mensen in de wijk met elkaar in contact brengen. Nieuw initiatief:
Zijn er wijkbewoners die mee willen helpen met het regelmatig
opruimen van rommel op straat in onze wijk. Wat houdt dit in?
Regelmatig (bv wekelijks, of maandelijks) met een klein groepje, of
individueel, de wijk door, om zwerfvuil te ruimen. Betere woonomgeving, lekker in de buitenlucht, verrassende ontmoetingen met
andere wijkbewoners! Lijkt u dit wat? Neem dan contact op met
ons, dan denken we samen verder!
Ons mailadres staat bovenaan, voor informatie, mededelingen en
contact met ons.

Spelletjesmiddag
Zoals altijd loopt de spelletjesmiddag lekker door!
Wil je ook meedoen? Kom langs op onze spelletjesmiddag voor
plezier en spel. Donderdagen van 14.30 - 16.30 uur

26 april: gratis workshop Uw Naam In Een Vorm
Vrijwilliger Theo Backx geeft op
donderdag 26 april a.s. wederom de
inspirerende workshop ‘Uw Naam In
Een Vorm’, afgekort UNIEV. De workshop duurt van 14.00 tot 15.30 uur
en deelname is gratis. Ditmaal is het
thema: lente.
Wat is UNIEV? Bij Uw Naam In Een
Vorm gaan we kaarten maken met
kleuren die ontstaan vanuit een naam,
bijvoorbeeld uw naam of die van een
dierbare. Er ontstaat dus een vorm
vanuit een naam.
De naam staat centraal en men kan
men bijvoorbeeld de eigenschappen of voorwerpen benoemen die bij
die naam (en dus persoon) horen. De
vormen die ontstaan kunnen worden
ingevuld met kleuren.
U bent van harte welkom bij wijkcentrum In de Boomtak.
Met de nodige fantasie kunt u er
mooie afbeeldingen mee maken. Ver- Deze workshop wordt mede georras uzelf of uw naaste met een mooi ganiseerd door het Sociaal Cenen persoonlijk cadeau.
trum In de Boomtak.
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013 - 544 25 13
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11 juni 2017
van 10.00 tot 16.00 uur

GROOTS IN KLEINFORMAAT

Inschrijven: Drukkerij Habé, Zilverlindestraat 2A tijdens kantooruren

DRUK | PRINT | VAKWERK

Geboortekaartjes
Trouwkaarten
Jubileumkaarten
Folders
Handelsdrukwerk
Zilverlindestraat 2a | 5038 PM Tilburg
telefoon 013-5423735 | telefax 013-5442878
info@drukkerijhabe.nl | www.drukkerijhabe.nl

IN DE BUURT
ÉN OP FACEBOOK!

OLQGHSOHLQPDUNW
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De Archivarissen halen alles uit de kast
Driemaal een uitverkochte zaal, driemaal een dolenthousiast publiek. Daarmee was de voorstelling De Archivarissen, die van 20 tot en met 22 januari in In De Boomtak
werd opgevoerd, een schot in de roos.
De Archivarissen, gespeeld
door Leon de Waal en Batja ten
Kortenaar van theatercollectief
De Kwekerij slaagden erin het
publiek te blijven verbazen en
vermaken. Wat begon als een
kijkspel, ontaardde al snel in
een feestje waarbij je niet rustig
op je stoel kon blijven zitten.
De herkenning van gedeelde
herinneringen en het meezingen

met liedjes uit de goede oude
tijd... Uiteindelijk gingen zelfs bij
de aanwezige bewoners van De
Herbergier de voetjes van de
vloer.
Herinneringen in laatjes
De voorstelling was gebaseerd
op de opgetekende herinneringen van de bewoners, opgeborgen in archieflaatjes. Vol

vaart gespeeld, sfeervol en met
onverwachte wendingen, vaak
hilarisch. Wat een prachtige
manier om de bewoners van de
Herbergier en hun herinneringen
bij dit evenement te betrekken.
Ook de proloog was heel bijzonder: een rondleiding in De
Herbergier. Daarbij vond een
ontmoeting plaats met oudschooljuf Annie, die ons als haar
klasje beschouwde en haar
didactische vaardigheden nog
helemaal niet verleerd was. En
een ontmoeting met kunstenaar
Servaas, die wat moeilijk uit zijn
woorden kwam, maar wel mooie
schilderijen maakt. Zijn favoriet,
Bach, brak zijn val toen hij met
stoel en al omviel. Beiden ge-

De wijkkrant De Noordhoek is een uitgave van Wijkraad de Noordhoek
Oplage: 4250, verschijnt 8 maal per jaar.
Opmaak: Joris Schlappi
Advertentieverkoop: Geert Seebregts
Advertentieopmaak: Hans van Welbergen
Redactie: Annelies Schipper,
Wil Verheggen, Monique van Liempd,
Frank Vermeulen, Clemens Audenaerd,
Marleen van de Wiel.
Illustraties: Lida Bos

noten zichtbaar van hun prominente rol.
Geslaagd!
Patrick de Kort van De Herbergier noemde het een spannend
experiment om dit evenement
samen met de bewoners te maken. Zij vormen een kwetsbare
groep ouderen met geheugenproblemen, die meer gebaat zijn
met rust dan met ‘pottenkijkers’.
Toch was dit experiment wat mij
betreft in alle opzichten geslaagd, dankzij een zeer zorgvuldige en respectvolle voorbereiding. Ik heb in ieder geval
genoten van een fantastische
avond en zie uit naar een vervolg.
Francis Huisman

Adverteren
in de krant?

facebook.com/Wijkkrant de Noordhoek
website: www.stichtingnoordhoek.nl
Neem contact op met:
twitter: @wijk_Noordhoek
facebook: stichtingwijkraad.noordhoek
geert.seebregts@telfort.nl

Kopij volgende editie:

Woensdag 29 maart
wijkkrantdenoordhoek@gmail.com

Mail gerust uw opmerkingen of suggesties!

De redactie behoudt zich het recht voor
om ingezonden kopij te wijzigen, in te
korten of niet te plaatsen. Inzending
geeft de redactie het recht het artikel of
de foto in gedrukte vorm uit te geven in
de wijkkrant In de Noordhoek en/of op
de website:
www.stichtingnoordhoek.nl
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Computer-EHBO

Computercursus

De computerreparatieservice is terug in ons
wijkcentrum. Dit is een
laagdrempelige service.
Computers worden gerepareerd voor een prijs van
€ 15,- per uur.
Onderdelen die eventueel
aangeschaft moeten worden, zijn bij ons te bestellen tegen kostprijs. De ruimte waarin u uw computer
kunt aanbieden is Ruimte 4 in ons wijkcentrum. Deze zit
boven aan de trap: eerste deur aan de rechterkant.

Wijkcentrum In De Boomtak heeft van veel mensen
belangstelling gehoord voor de computercursussen.
Daarom doe we u nu een concreet aanbod:

We hebben 12 verschillende cursussen in de aanbieding, voor beginners en gevorderden, waaronder: Windows 10, Facebook, Fotobewerking, Stamboom maken,
Skypen en Word.
De cursussen worden gegeven op dinsdagmiddag
van 13.00 tot 15.00 uur en op donderdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur. Op maandagmorgen tussen 10.00
en 13.00 uur is docent Mila aanwezig voor vragen en
consult.
Er zijn diverse cursussen beschikbaar voor verschillende
Computer-EHBO is geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur prijzen.
op dinsdag, woensdag en donderdag.
Afhankelijk van het aantal belangstellenden – minimaal
Kom vrijblijvend langs voor informatie, vragen of repa- drie – gaan we starten. De planning van de cursusdata
raties.
volgt dan op basis van de inschrijving.
De kosten voor een cursus (exclusief handleiding/lesmateriaal) zijn 5 euro per dagdeel. De kosten voor de
totale cursus moeten vooraf worden betaald.
Voor 55+ wijkbewoners zijn de cursussen gratis gedurende 2017. Deze cursus wordt geschonken door Stichting Wijkraad Noordhoek. Handleiding en lesmateriaal
dat gebruikt wordt bij deze cursussen is wél voor eigen
rekening en dient vooraf te worden betaald. Prijzen
voor lesmateriaal staan achter de cursus vermeld.
Aanmelden
Aanmelden kan via computerles@deboomtak.nl of
door het formulier dat bij de bar ligt in te vullen en daar
af te geven aan de bar in ons wijkcentrum.

Hasseltstraat 240, Tilburg

Onderzoekskosten €35,(incl. voorrijden en diagnose)
Reparatie van alle merken
wasmachines, drogers,
vaatwassers, ovens,
kookplaten, koelkasten,
vriezers, afzuigkappen.

www.dimswitgoedservicetilburg.nl

013-3020320

Er start weer een computercursus In De Boomtak.
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RK Jongensschool van het H Hart, Elzenstraat 64

De oorspronkelijke jongensschool van het Heilig Hart

Rijdend over de Hart van Brabantlaan zien we de kale
vlakte waar voorheen onder andere de vormenfabriek
vanaf 1937 heeft gestaan. De vormenfabriek produceerde
niet alleen vormen voor chocoladefabrieken, ook werden
er petroleumkannen geproduceerd en knopen voor het
Nederlandse leger.
Achter de kale vlakte, waar binnenkort 128 woningen en 1375
vierkante meter commerciële
ruimte worden gebouwd, doemt
een rijzig groot gebouw op, twee
etages hoog, met daarboven
een zolderverdieping. Dit gebouw aan de Elzenstraat 64 was
gebouwd als rooms-katholieke
jongensschool, behorende bij de
parochie van de Noordhoekse
kerk, of officieel de kerk van het
Heilig Hart van Jezus. Het is
dan ook niet verbazingwekkend
dat deze school de naam van
‘Heilig Hart’ meekreeg.
De school is ontworpen door
Cornelis van Hoof (1862-1952),

tevens parochiaan van de
Noordhoekparochie. Andere
ontwerpen van Van Hoof in
Tilburg zijn onder meer de
voorgevel van de Heikese kerk,
het pand ‘de Refter’ aan de
Nieuwlandstraat, herenhuizen
aan de Spoorlaan 386-388 en
het gebouw ‘De Spaarbank’ op
de hoek van de Noordstraat
en Korte Schijfstraat gebouwd,
en het Rijksbelastingkantoor,
nu Bureau Huisvesting, aan de
Stationsstraat 45.
De Heilig Hartschool werd in
1914 ingezegend, en het onderwijs werd gegeven door de

fraters van Tilburg. De congregatie van de fraters van Tilburg
drukte een duidelijke stempel op
het jongensonderwijs in Tilburg,
in 1953 gaven ze les op 29
scholen.
Zoals overal in Tilburg groeide
het aantal leerlingen, en was
uitbreiding noodzakelijk. In het
oorspronkelijke ontwerp had de
school maar één verdieping met
op het dak in het midden een
torentje. Architect Constant Panis heeft de tekeningen gemaakt
voor de tweede verdieping,
waardoor er vier klaslokalen bij
kwamen (1951). Hierbij is met
veel respect omgegaan met het
oorspronkelijke karakter en de
stijl van de school. Het karakteristieke torentje is daarbij wel
verdwenen. Ook deze Constant
Panis (1891-1972) was parochiaan van de Noordhoek. Vermeldenswaard is dat hij ook de

hand heeft gehad in de bouw
van het oude deel van de montessorischool ‘De Elzen’ aan de
Elzenstaat.
Andere scholen
Toen de fraters zich meer
gingen richten op onderwijs
en ontwikkelingswerk overzee
trokken ze zich terug uit het
onderwijs. In 1960 vertrokken ze
uit de Heilig Hart jongensschool.
Door diverse oorzaken liep het
aantal leerlingen terug. Toen
er nog maar vier klassen over
waren werd in 1969 de jongensschool op geheven. Daarna
zijn er diverse onderwijssoorten
in gehuisvest. Zo heeft er ook
de Brabantse Bestuursschool
een opleidingsinstituut voor
ambtenaren heeft er van 1966
onderdak gehad, totdat het op
ging in de Bestuursacademie
Noord-Brabant, dat in 1983
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verhuisde naar de Meerkoldreef
in ’t Zand. Het pand kwam vrij
voor de Angela lagere school,
die later fuseerde met de montessori-basisschool ‘De Elzen’
aan de Elzenstraat 64. In 2009
verruilden de laatste leerlingen
hun vertrouwde gebouw met dat
van de Montessoribasisschool
de Elzen.
Daarna kreeg het gebouw een
nieuwe bestemming. Het kreeg
de naam ‘Herbergier’. In de
Herbergier worden mensen met
geheugenproblemen een beschermde en veilige omgeving
geboden. Er is een fraaie tuin
aangelegd, die wordt gedeeld
met ons wijkcentrum.
Wil Verheggen
Bron: Regionaal Archief Tilburg,
boekje “Als stenen konden spreken…” van Theo Rombouts en
Ad de Laat

nu “Herbergier” gezien vanaf de Hart van Brabant, over het kale terrein van de gesloopte vormenfabriek

Wijkcentrum In de Boomtak wil eigen carnavalsvereniging
Het vorig jaar is wijkcentrum
In De Boomtak voor het eerst
sinds jaren weer gestart met het
organiseren van het carnavalsfeest tijdens de carnavalsdagen.
Ondanks de geweldige inzet van
vrijwilligers, een mooie versiering van de ruimte, de nodige
publiciteit en de aanwezigheid
van een echte carnavalsband,
is het niet gelukt om er een
wijkfeest van 5 dagen lang van

te maken.
Voor dit jaar hebben we daarom
gekozen voor een bescheiden
opzet: alleen op 25 februari zaterdagmiddag en -avond vierden
we in het wijkcentrum kindercarnaval, mede omdat deze dag
vorig jaar wel heel succesvol
was.
Ideeën?
We denk dat een eigen carna-

valsvereniging in het wijkcentrum enorm kan bijdragen aan
het uitbouwen van gezellige carnavalsfeesten in In De Boomtak.
Daarom is het bestuur op zoek
naar mensen in de wijk die
zo’n eigen carnavalsvereniging
zouden willen opzetten, of naar
een bestaande carnavalsvereniging die nog op zoek is naar
een eigen thuisbasis en in ons

wijkcentrum wil neerstrijken om
daar jaarlijks carnaval te vieren.
Hebt u zelf ideeën of wilt u
initiatief nemen? Is uw carnavalsvereniging op zoek naar een
onderkomen?
Neem dan contact op met het
wijkcentrum via e-mail:
clemens.audenaerd@deboomtak.nl
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www.marijnvanherel.nl

T
Uniek in

i l b u rg !

Marijn van Herel bv
Loodgietersbedrijf & Centrale verwarming

013 - 542 33 09
Miloncirkel slank en fit in
6x per maand 35 minuten trainen!
Kom langs voor een grátis proefweek!

– fysiotherapie
– fitness (Milon cirkel)
– voedingsadvies

Noordhoekring 328 / Tilburg
www.totaal-vitaal.nl / 013 5355056
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Tel. 013-4677410
emonsfysio@planet.nl

Tel. 013-4638930
fysiohvb@planet.nl

Hart van Brabantlaan 301, 5038 LC Tilburg


Uitvaartbegeleiding

Harriet van der Vleuten
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www.harrietvandervleuten.nl T 013 592 00 48
H. Ronnerstraat 19 5038 KH Tilburg

24 uur per dag bereikbaar
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